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DANO-MAG Y ARISKE OPDAGELSER 

AF 

THORL. GUDM. REPP, 
A % 

FORFATTER TIL "TREATI8E ON TRYAL UY JURY”, SAMT EN MÆNGDE PAUAGRAPIIER OM 

"eiLKB-AVL” OG ”vaNDVÆ8EN" &C. &C. &C. 

IGENN SZEI* ES BOV A MAGYAIl N\ELV. 

liJOBEXIIAYV , 1843. 

PAA FORFATTERENS FORLAG: FAAES HOS UNIVERSITETS¬ 

BOGHANDLER HOST* 



TRYKT I DET BERLI1YGSKE BOGTRYKKERI . 



TIL HERR GEHEIME-ETATSRAAD ADLER, 

ST. AF D. & c. & c. & c. 

II OlVELBAARNE HERR GEHEIME-ETATSRAAD, 

I at udbede mig Deres godhedsfulde Tilladelse til at 

maatte pryde mine „Magyariske Opdagelser44 saavel med DERES, som med Grer 

S/ecbenyis Navn, liar jeg til Hensigt, deels at vise, at jeg Iigesaalidt vil und¬ 

drage mit Arbejde en competent Dansk, som en fuldgyldig Magyarisk Con- 

trole, og deels at bendrage den offentlige Opmærksomhed paa en Materie som 

ved sin egen Beskaffenhed ikke tor love sig noget stort Publicum i Danmark: 

men Enkelte ville, naardesee dennejAdresse til DERES IIOJVELBAARENHED, 

formode, at da Afhandlingen ikke er meget lang— thi Rangspersoner forudsæt¬ 

tes af Menigmand ikke at læse hvad der er langt — vil DE rimeligviis have 

læst den, og saa blive nysgjerrige efter at læse det som Geheime-Etats- 

raaden har læst. Ved en saadan literær Underfundighed maa Verden hestikkes 
• • 

til at træde et Ojehlik udaf sin vante Forestillings-Sphære, for at henvende en 

blot flygtig Opmærksomhed paa det aldeles Ubekjendte. Jeg Iiaaber DE ikke 

vil ansee dette for nogen Misbrug af DERES Navn, og tillige finde det Usæd¬ 

vanlige i en dobbelt Adresse foran et Arbejde af saa liden Udstrækning til- 

strækkeligen retfærdiggjort ved den ovenantydede Grund: nemlig en doppelt 

Drijftelse fra Dansk og Magyarisk Side, som jeg derved viser mig redebon til 

at mode. 

Jeg er imidlertid aldeles rolig for, at det ikke undgaaer DERES IIOJ- 

VELBAARDNI1EDS Opmærksomhed, at .vkjont dette lille Arbejde optager et saa 

lidet Rum, er det dog et Resultat af vidtloftige og mangesidige Granskninger. 

Det har ofte faldet i mit Lod — og dette er blevet anerkjendt af store Mænd 

— at skrive over Materier som ikke ret ‘mange kunde skrive over: og tillige 

har det været mig nødvendigt, af en Grund som ikke er DEM ubekjendt at fatte 

mig saa kort som muligt — at opstille 'de vundne Resultater uden at under¬ 

stotte dem ved vidtloftig Argumentation. Saaledes er min literære Virken for 

det ineeste bleven til etslags Jernbyrd: ikke til Bevisforelse i den sædvanlige 

Processform. Men jeg troster mig naturligvis ved den Tanke: at hvis det er 

betydeligt vanskeligere at skrive korte Bbger end lange, saa er det og meget 

ærefuldere. Jeg vilde Tusinde Gange hellere skrive en kort Afhandling, som 

maatte afbenyttes i hele Europa, end mange Folianter som kun læstes af halv¬ 

tredsindstyve Bog-Laugs-[Interessenter, som recenserede og roeste hinandens 

Aandsfostre efter Overeenskomt — Aandsfostre om hvilke den ovrige Menneske¬ 

slægt har fast besluttet at forblive aldeles ubekymret il evige Tider. 

Det Tidspunkt hvor Optegnelsen af Begivenhedernes Række slipper, 

ligger hos nogle Folkeslag temmelig'kort tilbage Tiden: nogle have ikke en 



klar Historie for mere end 800 til 1,000 Aar, og andre for et endnu kortere 

Tidsrum* For nu at komme paa Spor efter nogen Historie i, de morke Tids¬ 

aldre, i hvilke Trnaden af den egentlige Historie ganske tabes, pleje forskjel- 

lige Granskere at vælge ganske forskjellige Midler: Een f* Ex. holder sig til 

Formen af Hoved og Ansigt og soger derved at bestemme Racen: en Anden 

gaaer efter Haarfarven: en Tredje opsdger Kunstværker og Monumenter: en 

Fjerde Mynter: en Femte Gravhoie: en Sjette Religions-Ceremonier og Offer¬ 

skikke: en Syvende Krigs-Redskaber: |en Ottende Love: en Niende Indskrivter 

og Sprog: — men det er klart at alle disse Kjendeinærker ere ikke lige vig¬ 

tige eller lige paalidelige. Det vigtigste af alle, og det som forer længst til¬ 

bage i Tiden er unegteligen Sproget, og dog er det netop dette, som hidtil er 

mindst benyttet, rimeligviis fordi Anvendelsen deraf udkræver meest Arbejde, 

og naar et saadant Arbejde forer til et Resultat, saa kan Resultatet ikke en 

Gang-rigtig paaskjønnes eller vurderes af andre end dem som gjennemgaa med 

nogen Nojagtighed, den hele derhenhdrende Granskning. Det er mærkeligt at 

selv Niebuhr har, vel paapeget, men dog slet ikke benyttet dette Hoved-Ele¬ 

ment: var det maaskee fordi han indsaae hvor faa Læsere knude folge en slig 

Undersøgelse? 

Nærværende Dano - Magyariske Ordregister, især naar det bliver 

fuldstændiggjort med de addgamle Nordiske Ord som jeg her har udeladt, sy¬ 

nes at fore til mere end eet Resultat. 1, Deels tjener det til at bestyrke den 

Tradition eller Formodning at vore Forfædre, for deres Indvandring i Norden 

maa have boet i Nærheden af den Azofske So, thi Deguignes bar fundet at de 

Mngynrer, som under Arjiad mod Slutningen af det Ode Aarhundrede nedsatte 

sig i Transylvanien, og der traf paa deres Landsmænd de gamle Szekler, eller 

iSiculi, — udvandrede fra denne Egn; 2, Dels beviser det Hunnernes aandige 

Indflydelse paa de Nationer som de betvang i Middel-Alderen i en langt hojere 

Grad end man plejer at forestille sig: Og 3, Dels vækker det en Formodning 

om, at Nordboerne paa deres hyppige Vandringer til Constantinopel ofte maa 

have lagt deres Vej over Ungarn, eller da de tjente i den Græske Armee, 

havt idelig Omgang med Avarer og andre Hunniske Folke-Stammer, som de 

modte der. Paa denne Maade forklarer jeg mig Udtrykket Po lot a-svarf 

bos Snorre, tbi et Palads hedder paa Magyarisk Palota og ikke paa noget 

andet mig bekjendt Sprog. 

Nu beder jeg Deres Hojvelhaarenhed gunstigst tilgive Længden af 

denne Adresse, og fremdeles beære mig med den Gunst og Velvilje, hvorpaa 

jeg har modtaget saa mange Prdver i de foregaaende Aar. 

Jeg forbliver, 

HOJVELBAARNE I1ERR GEHE1ME-ETATSRAAI), 

DERES 

ærbddigste lydigste Tjener 

Thorl. Gud/n. Repp. 



ILLUSTRISSIiMO DOMINO 

DOMINO COMITI STEPHANO SZECHENYI, 

QUI MULTOS COXDECORAT OBDINE8 EQUITUM, 

TElORIu CJlUBJff. KEPP, S. P. D. 

S. v. b. e. Patriæ prodesse, verbis, s.criptis* rebus- 

que gestis domi forisque, est id genus ambitionis, quod qui 

sequuntur, baud nimis densa premi solent cnterva competen- 

tium. Ilungaria utique numerat tot nobiles vi ros, in hoc ge¬ 

nere excellentes, ut forte a sola Britannia superetur: verum 

inter multos eminentes, remotæ terrarum regiones TE ut 

principem venerantur, adeo ut Ultima Thule TUÆ famæ mi- 

nime sit expers. Perennis TUA laus, quamHungariæ rura,prata, 

metalla, greges, armenta et ipse DANUBIUS prædicant, etiam in 

Daniam pervenit, et sub ipso polo, ab Island is celebratur: 

ubi enim eximia virtus & præclara in patriam merita aman- 

tur atque laudantur, ib'i & TUUiVI nornen. Linguæ præterea 

patriæ operam navasti frugiferam; nam baud tantum illius 

cultui magnas impendisti opes, atque exemplo tam splendido 

auctor fuisti, ut reliqua nobilitas Hungariæ idem faceret, ve¬ 

rum et illam ditasti compluribus optimæ notæ scriptis, quæ 

in TUOS cives et universam rempi. summam contulerunt utili- 

tatem; quorum decus et veritatem nec deminuit ignis, nec accla- 

mationes civium aureusve Stylus amplificavere, sed secula ser- 

vant atque propagant: quasres ea de causa memoro, ut vel nostræ 

ætatis exemplo cognoscaspræclarifacti gloriambaudalioshabere 

terminos quam hominum habitacula, sev universam oUtov^svrjv 



Opuscuhim hocce, quod rem perstringit novam, et 

quantum seiam hactenus intactam, voces nempe quas lingua 

Danica vel ab Ilungarica? vel Uunnorum videtur accepisse, 

TUO ILLUSTRISSIMO NOMINE condecorare statui, ut, si 

do« suo, saltem alieno «itore splemleret. Vale. 

Scripsi 1IAFM/E Kai. Januar. 

a. o. u. BiDcccnm. 

i 
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DANO-MAGYARISKE OPDAGELSER. 

Rask siger*}: „At det lappiske og ungerske Sprog ere 

neerbest'ægtede er bevist af Sajnovicz;44 men paa et andet 

Sted i hans efterladte Skrifter **} finder man, at lian dog 

egenlig har meent fjernt beslægtede-, thi han opstiller fol- 

gende Slægtskabsgrader: „Rase, Klasse, Stamme, Gren, 

Sprog, Sprogart44, og henfører nu det Lappiske Sprog (un¬ 

der den Lappiske Stamme) til den Filmiske Klasse, og 
derimod Ungersk (rimeligviis under Ungersk Stammebenæv- 

nelse) til [den Uralske Klasse. Her bliver altsaa Slægt¬ 

skabet saa fjernt som det kan være, naar der overhovedet 

skal tales om noget Slægtskab; thi, hvis ovenanførte Klas¬ 

sifikation skulde have nogen praktisk Nytte., maattc man 

betragte de Sprog, der borte til forskjellige Racer, som 

abeslregte.de 3 og Klassen maatte betegne den yderste 
Slægtskabsgrad. Vanskeligt som det nu upaatvivleligeu er, 

af foreliggende Data at gjore sig et tydeligt Begreb om, 

under hvilket Nummer i et Systema naturæ ikke blot det 

Magyariske (Ungersk) nien overhoved ethvert andet Sprog 

af den Skytiske Race ***) maa indordnes, saa bliver det 

dog lor den, som gjennemgaaer det Magyariske og Lap- 

*) Saml. Afhandl* 2den Deel S. 330. 
**) 2den Deel S. 269, 
***) Og dette gjælder vist om enhver anden Race end deri 

Sarmatiske' ([Hindu- europæisk - Japhetiske}, saalænge Glottoiogien 

ikke er fremrykket langt udover dens nærværende Standpunkt. 
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piske Ordforraad med Opmærksomhed og Eftertanke, i hoi 

Grad sandsynligt, at Forholdet mellem disse Sprog er netop 

et saadant, som denne store Glottolog har betegnet det at 

være paa sidst-anforte Sted; men derved nedrives den 

storste Deel af Sajnovics’s Bygning; thi han satte sig in¬ 

gen ringere Opgave end den, „at bevise at Hungarernes 

og Lappernes Sprog var eet" *); og selv naar man tager i 

behorig Betragtning den betydelige Modification, som den 

lærde Jesuits Hovedsætning lider ved den paafolgende De¬ 

monstration, saa bliver det dog aabenbart, at han har paa- 

staaet langt mere, end det var muligt at bevise, dersom 

disse Sprog hore under to forskjellige Sprogklasser, skjondt 

indenfor samme Race. Ogsaa finder man, at faktisk belo- 

ber Sajnovics’s Demonstration sig ikke til meget mere end: 

1. En Fremstilling af nogen (skjondt for det meste fjern) 

Lighed i Pronominer og Verber; 2. En Lighed iSprog&førø* 

gen, som den indfodte Hungarer naturligviis bedst kunde 

bedomme; og 3. En Liste af et Hundrede og Halvtreds- 

sindstyve Ord, som han fandt lignende i Ungersk og Lap- 

pisk. Men, for at gjore denne Lighed anskuelig, fandt han 

det nodvendigt at forandre de Lappiske Ords Retskrivning 

efter det Magyariske System; hvilket han dog forsikrer at 

han aldrig har gjort „mere end paa to Steder i eet og 

samme Ordf* 

Ved at gjennemgaae det Magyariske Ordforraad og 

sammenligne det saavel med de nordlige som med de syd¬ 

lige Europæiske Sprog finder jeg, at, uden at foretage 

mindste Forandring i Retskrivningen paa nogen af Siderne, 

faaer man en storre Mængde af lignende Ord, eller Ord 

som ere ganske eens, end den, som er opstillet af Sajno- 

vics; og her skeer dog Sammenligningen mellem Sprog, 

som ikke blot ere af forskjellige Klasser> men endog af 

V 

/ 

) Demonstratio idioma Ungar orum S Lapponum idem esse. 
Hafn. 1770 4to. 
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forskjellige Racer, altsaa ubeslægtede; dog anseer jeg mig 

endnu ikke berettiget til at uddrage nogen anden Slutning 

at' dette glottologiskePhænomen, end: 1, at Magyarer og 

Gother have i en forhistorisk Tid været Nabofolk, hvorved 

nogen Tuskhandel med Ord synes at være foranlediget; 

2. at Attilas og Genghis Khans Krigstog, som strakte sig 

fra det indre af China til det vestlige Europa, have foran¬ 

lediget, at en Deel Hunniske Ord(Magyarerne ere nemlig 

et Hunnisk Folk*} have sporadisk forplantet sig iblandt de 

vestlige Nationer, og kanskee .‘1, at nogle Ord ere ved Nord¬ 

boernes idelige Farter mellem Norden og Constantinopel, 

i det 10de, Ilte og 12te Aarhundrede, hievne optagne af 

dem og indlemmede saavel i det Seandinaviske som i de 

Germaniske Sprog. Nogen organisk eller Slægtskabsfor¬ 

bindelse troer jeg ikke, at man kan bygge paa dette Pliæ- 

nomen. Jeg staaer endnu paa samme Punkt som Rask i 

min Anskuelse i Henseende til det Ungerske Sprogs Slægt¬ 

skabsforbindelse; ieg anseer det for isoleret hvor det nu 

forefindes: som en Skytisk Sprog o (forskjellig fra den i Ostre¬ 

saltet) i et Sarmatisk Hav; men derhos erkjender jeg — og 

fiirer i det Folgende Beviser for denne Kjendelse — at Ma- 

gy ar sprog et staaer i en, ikke ubetydelig, lexicalslt 

Forbindelse med de fleste af de europæiske Sprog, og, da 

jeg fuldeligen indseer Vigtigheden af denne glottologiske 

Opdagelse, saa onsker jeg at vindicere mig den som mig 

tilhorende: dette er Grunden, hvorfor jeg forelbbigt lader 

trykke denne Prove eller Uddrag af en Fortegnelse paa 

Danske Ord, som, middelbart eller umiddelbart, vise sig 

at være af Ungersk Oprindelse. 

Dog denne Prove udgjor kun omtrent en tredie 

Deel af de fra denne Kilde udsprngne Danske Ord, jeg alt 

har samlet; men, da de (ivrige tilhore den gamle danske 

Tunge og saaledes ere lidet hekjendte blandt moderne 

Danske Læsere, saa udelades de lier, som manglende Be- 

*} Deguignes, II. Side 510, 511, 51‘2 flgg. 

* 
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viiskraft for dem, der ikke ere fortrolige med Islandsk. Min 

Hensigt er siden at udgive dem i Forening med et bety¬ 

deligt Antal Franske, Engelske, Italienske, Spanske og 

Tydske Ord af Magyarisk Oprindelse. 

Der vil upaatvivlelig Sporges: Hvorledes er det 

muligt, at Ord kunde forplantes til alle Ka iter fra Ungarn, 

til en Mængde Nationer, der tale saa forskjellige ogueens- 

artede Sprog,? Og hvorledes har dette saa længe undgaaet 

de Lærdes Opmærksomhed? Det korteste Svar paa begge 

disse Sporgsmaal er: Quod factum est fieri potest; min 

Opgave er for nærværende Tid blot at coasiatere Factun ; 

siden kunne Lysthavende forklare det. Er det et Factum, 

bryder jeg mig ikke om, hvad enten det er et Mirakel eller 

Natur - Værk. Det vilde udentvivl være et stort Mira¬ 

kel, hvis der fandtes Overeensstennnelse mellem en saa 

stor Ordmængde, i saa gruudforskjellige Sprog, af en blot 

Hændelse;’; og næsten lige saa stort et Mirakel vilde det 

være, hvis saadanne Ord vare indforte i Ungarn fra Sean- 

dinavien: mindst miraculeust bliver dette Phænomen for 

den, som fordomsfrit betragter Hunnernes Historie ligefra 

Begyndelsen af det femte til Slutningen af det fjortende 

Aarhundrede. De vare i dette Tidsrum det mægtigste 

Folk paa Jordkloden, og Skuepladsen for deres Krigsbe¬ 

drifter var hele den Fastlands Strækning, som ligger imel¬ 

lem China og Frankrig — Ungarerne sige eudogsaa Spa¬ 

nien-, men dette henægtes af Deguigries. — Paa hele denne 

Skueplads tumlede de sig og bevægede sig med en saadan 

Fart frem og tilbage, at de viste sig overalt for de lyn¬ 

slagne Nationer som ligesaa uventede som uvelkomne Gjæs- 

ter. Den, som med Eftertanke overveier denne exempel- 

lose Krigsenergie, maa snarere undres over at der ikke fin¬ 

des flere Spor af Hunnernes Nærværelse, end forbauses 

over de faa, som endnu findes. Deres Sprogs Ueensar- 

tethed er kanskee alene istand til at forklare dette Særsyn. 

Ved at læse Deguignes’s Histoire générale des 
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Huns“ vil man overtyde sig om, at min Forestilling om 

deres Krigsbedrifter er meget langt Ira at være overdre¬ 

ven, og at tvertimod denne beromte Forfatters Fremstilling 

deraf bibringer et endnu mere ophoiet Begreb om dem*). 

Hvad nu Hunnernes Erobringer maatte findes util¬ 

strækkelige til at forklare i deres Sprogs sporadiske Ud¬ 

bredelse, turde vel de foran paapegede Hypotlieser nogen¬ 

lunde kunne gjore begribeligt. 

Men hvad det andet Sporgsmaal angaaer: Hvorledes 

denne Udbredelse af Ungerske Ord i Europa kunde saa 

længe undgaae de Lærdes Opmærksomhed? Saa svarer jeg 

for det forste, at dette Særsyn ingenlunde staaer enkelt. 

Det er f. Ex. et storre Særsyn,, at man indtil Aaret 1810 

ikke vidste i Danmark, „at det hvide Morbærtræ godt 

kan voxe lier i Landet; at Silken bliver desto bedre jo 

nordligere den avles; og at den Silkeorm, som spinder den 

fine Silke, overalt er et Huusdyr**); alle Data til disse Sand¬ 

heders Erkj endelse forefandtes dog virkelig siden Aaret 

1660, ja endog siden Keiser Justinians Tid; om 30 Aar ville 

maaskee speculativeHoveder stræbe at bevise, at det var 

umuligt, at disse Sandheder kunde saalænge forblive for¬ 

borgne i Danmark. Hvad vil saa Historiegrandsker en 

svare? Atter: Quod factum est fieri potest: og det er et 

*3 I Fortaleo til sit Værk siger Deguignes: „Hunnernes Historie 

er en Deel af Verdens Historien, som saa meget desmere fortjener 

vor Opmærksomhed, siden disse Tyrker have bidraget til det Ro¬ 

merske Riges Odelæggelse, behærget Frankrig, Italien, Tydskland 

og alle Europas nordlige Lande C-U styrtet Khalifernes Keiser- 

domme; havt det Hellige Land i Besiddelse; og endelig havt hyppige 

Stridigheder med de Franske. Jeg har troet, at et Værk, som gav 

Oplysning om et Folks Oprindelse, der i mere end 2000 Aar har 

været saa beromt, ikke kunde være Publicum mindre behageligt end 

saa mangt et andet fremmed Folkeslags Historie, som det synes at 

modtage med Begjærlighed.“ 

**} 1 det mindste var denne Viden indtil den Tid ikke frugtbrin- 

gende hertillands. 
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Factum, at indtil Aaret 1840 vare disse Silke-Sandheder 

ikke anerkjendte i Danmark, Langt lettere at forklare bli¬ 

ver det, at en Mængde Ords Ungerske Oprindelse har und- 

gaaet de Lærdes Opmærksomhed. Der gives nemlig saare 

faa af dem, som med et klart Blik kunne overskue en be¬ 

tydelig Deel af de Sprog, som hore til den Sarmatiske Sprog¬ 

race, og til samme Tid nogle af de Skytiske. 

Rask var rimeligviis den eneste, som hidtil har væ¬ 

ret i Stand dertil, og man seer tydeligt af enkelte Yttrin- 

ger, der findes i hans efterladte Værker, at netop Magyar 

* er i hans altomfattende Sproggranskning blevet det mindst 

paaagtede; han havde megen Tiltro tilSajnovics og muligt 

tænkte, at da lian opholdt sig nogen Tid i Kjobehhavn, vil 

de danske Ords Overeensstemmelse med Ungersk ligesaalidt 

være undgaaet hans Opmærksomhed som de Lappiskes. 

Men denne lærde Jesuit var, som mange af hans Lands¬ 

mænd, betagen af megen Skytisk Nationalforkjærlighed 

han ventede at finde Skytisk i Lappisken, fordi Comenius 

allerede havde fundet det; men i Dansk ventede han intet 

saadant at finde, da Sprogbygningen, ved forste Oiekast, 

viste sig at være saa grundforskjellig. 

Man kunde sige, at iblaudt de nu levende vilde den 

ligesaa hoitfortjeute som hoitberomte Grev Széeheny i *), 

hvis Kundskabssphære i alle Retninger er saa udbredt, og 

som med saa megen Iver har dyrket sit eget Modersmaal, 

vist ikke have været uopmærksom paa de Overensstem¬ 

melser, som deri maatte findes med andre Sprog; men jeg 

formoder, at denne ædle Greve neppe kjender noget nord¬ 

ligere Europæisk Sprog end Engelsk**), hvormed han er 

*) Hans j,Lovaki'ul“, d.e. Hestekundskab, har Finantz-Assesor 

Etluard Collin oversat paa Dansk, formodentlig efter den tydske 

Oversættelse* 

**) Grev Széchenyi’s Opgave er desuden langt mere at gjore det 

moderne Magyarisk frugtbringende for sine Landsmænd ved almeen- 

nyttige Skrifter, end at efterspore Sprogets ældre Historie og dets 

Udbredelse i forrige Tider. 
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meget fortrolig; og det er dog netop fra Islandsken man 

maa gaae ud, naar man vil efterspore Ungerske Ord; thi 

dette Nordens gamle Sprog giver det storste Udbytte; og 

her er det dog oiensynligt at Localforhindelsen har været 

afbrudt i det længste Tidsrum. 

Jeg har lundet, at baade Italienske og Franske Ord 

sommetider forgrene sig udaf en Magyarisk Rod i een Be¬ 

tydning, og Nordiske af samme Rod i en anden Betydning. 

Dette oplyses bedst ved et Exempel: Harang er 

et Ungersk Ord, som betyder en Klokke: de Afledsord og 

Sammensætninger, som deraf dannes, vise, at dette Ord vir¬ 

kelig tilhorer Sproget; saaledes har man harangforma, klok- 

keformig; harang os> forsynet med en Klokke: harangocska, 

Ringning; liarangozni, at ringe &c.; heraf kommer sikkert 

det Franske harangue og haranguer, som blandt andet be¬ 

tyder „at snakke uafladelig, bestandig ville lade sig hore 

i et Selskab"; ogsaa betyder harangue paa Engelsk en lang 

og stolende Tale; paa Italiensk betyder Aringa en Tale; 

Aringo en Prækestol, ogsaa Skranken i en Ret ; Aringare 

at holde en (stolende) Tale; paa Spansk og Portugisisk 

arengo en Harangue; og ar eng ar at haranguere. 

Paa den anden Side have vi i Islandsk af det Magy- 

ariske Harang, Klokke, Verbet hringja *), Dansk ringe; 

Svensk ringa; Engelsk ring. I de sydlige Sprog ere Or¬ 

dets oprindelige Lydelementer vedligeholdte, men med Be¬ 

grebsforandring, i de Nordlige ere Lydelementerne foran¬ 

drede (dog mindst i Islandsk), men det oprindelige Begreb 

vedligeholdt, lbvrigt synes Ordet at være onomatopoetiskt. 

Hringja af harang; Det er et hyppigt Phænomen at, da det 

Magyariske som et ældgammelt Sprog undgaaer Sammenstod af 

Medlyd, saa bortfalde nogle af dets Vocaler i de nordiske Sprog, 

som netop ynde slige Sammenstad; saaledes have vi paa Ungersk 

haraszt, hvilket betyder Krat paa Dansk, og hor og s Krog: confr. 

ogsaa palchik S. 18. En Forvexling af II og K er nemlig ogsaa 

hyppig disse Sprog« 
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t 

Tillige er det mærkeligt, at Begrebet om stoiende 

Tale ogsaa har knyttet sig til dennordligere Fbrm Uringja, 

ringe: en af Bemærkelserne af det Engelske Verb toving 

er at blive opfyldt af Rygte eller Snak. Man siger f. 

Ex. „The whole town rings with his famecc og Dryden 

siger S3My ears sliall ring with noise.cc 

Jeg skal endnu anfore, som et Exempel paa hvor 

forsigtig man maa gaae tilværks i de ostlige og vestlige 

Europæiske Sprogs sammenlignende Etymologie, og hvor let 

man fores paa Afveie ved etablerede Fordomme, naar man 

er aldeles ubekjendt med de ostlige., hvormed de vestlige 

dog i en tidligere Tid have staaet i nogen Forbindelse. 

Jeg er overbeviist om at de allerfleste, ja enhver, af mine 

Læsere, naar han lorste Gang seer det ?nodc?%ne Ungerske 

Ord Noszes, Giftermaaf troer at vide med fuldeste Vis¬ 

hed, at dette (da det er et nyt Ord) maa være laant af det 

Franske noces, Bryllup, hvilket igjen kommer af det Ita¬ 

lienske nozze, og dette igjen rimeligviis af det Latinske 

nuptire; men, dersom lian tilfældigviis fremdeles skulde be¬ 

mærke, at de Ungerske nosteny betyder et qvindeligt Væ¬ 

sen (ogsaa Hundyr); noszinger Kjonsdrivt; nozni at 

givte sig; nlis en Ægtemand; samt No en Kone L og til¬ 

lige forvisse sig om at adskillige af disse og lignende Ord 

vare gamle Ungerske Ord, saa vil han dog vist see Grund 

til at forkaste tlen franske Oprindelse til det Ungerske Ord 

noszes — ja muligt begynde at tvivle, om ikke det Ita¬ 

lienske nozze kauskee stod i nærmere Forbindelse med 

det Magyariske noszes, end med det latinske nuptire: 

eller, i det mindste, om her ikke var nogen Hunnisk Ind¬ 

flydelse tilstede ved Dannelsen af det Italienske Ord, siden 

\ * 

*) Den fo\ste Kod til alle disse Ord troer jeg maa være det 

Ungerske Verb ^ o, han, hun, det voxer. Den tredie Person er i 

Ungersk ligesom i de Semitiske Sprog Verbernes Rod. 

/ 
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der ellers kunne paavises saa mange Italienske Ord, som 
upaatvivleligen ere at Ilunnisk Herkomst. 

Folgende Fortegnelse vil, som jeg haaber, vise, at 

uagtet der endnu ikke kan paapeges nogen organisk For¬ 

bindelse mellem Magyarisk og de Europæiske Sprog af 

den Sarmatiske Race, saa er dog det lexicalske Udbytte, 

som det afgiver for disse Sprog, saa betydeligt, at det ikke 

længere kan forbigaaes af dem, som efterspore Kilderne 

til disse Sprog. Vi have her altsaa et nyt Element i den 

Europæiske Philologie: en ny Landpeiling for Seiladseu 
over den gamle Histories Ocean. 

Excerpt af en Ordsamling af Danske Ord 

af Magyarisk Oprindelse. 
Mag£ar. 

Arkos ogsaa Århus betyder en Bue i 
Almindelighed, men i Særdeleshed et Ark 

Papir. Ordet er rimeligviis laant af Latin, 

men den særegne Betydning af dette Ord 

af et Ark Papir findes hverken i ældre eller 

nyere Latin, heller ikke i de af Latinen af¬ 

ledte Sprog; "ei heller i Tydsk*) eller an- 

Dansk 

Derimod kjende Tydskerne Anvendelsen af Begrebet Bue 

paa et Ark Papir, thi de kalde det Bogen: mærkeligt er det og, at 

Hungarerne anvende ikke blot det fra Latinen laante Ord, som be¬ 

tegner en Bue, paa et Ark Papir, men ogsaa et andet Ord lo, der 

ogsaa betyder en Bue, og udentvivl er af samme Rod som det 

Nordiske Ir, Gen. Is, Dat. /, hvilket paa Islandsk betyder en 

Bue. En upartisk Overveielse af disse Omstændigheder furer til 

det Resultat, at Overførelsen af Begrebet Bue paa et Ark Papir 

virkelig tilhorer Magyarerne, siden de have anvendt Udtryk, hentede 

fra to forskjellige Sprogfamilier, paa denne Begrebsbetegnelse: en 

Betegnelsesmaade, som forresten ikke er noget Kjendetegn paa 

en meget uddannet Indbildningskraft, thi Ligheden mellem en 

Bue og et Ark er (jern; men antyder dog, kanskee, et Factum i 
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dre Germaniske Sprog, og ei i Celtisk. 

Betydningen af Ark Papir er fælleds for Ma- 

gyar, Dansk, Svensk og Islandsk [Ork~\: 

en Overeensstennnelse, som ikke kan tæn¬ 

kes at være tilfældig. 

Artdny er det Magyariske Ord for Orne. 

Disse Ord ere vel ikke meget lige, og 

Sammenstillingen af disse bliver vistnok at 

forkaste, saasnart en anden Philolog opstil¬ 

ler en anden mere antagelig Oprindelse til 

dette enkelt staaende Ord i det Danske 

Sprog: Imidlertid, d. e. indtil en bedre 
Derivation treffes, opstiller jeg Artdny som 

Rod til Orne. 

Bikk er Buy, paa Islandsk Beiki, hvil- 

ket-staaer detMagyariske Ord nærmere end 

det Tydske Bttche. 

ZftVaA:, Landsby-Ret(I)orf-Gerieht),kom- 

mer af Biro, en Dommer, i PI ur. Birok, 

Dommere, hvilket bar en uhyre Mængde 
Afledsord, der noksom vise, at Ordet er 

Ungersk. Her have vi den uomtvistelige 

Rod til det Danske Birk og ZJw’Aedommer, 

som ikke kan udledes af noget andet Euro¬ 

pæisk Tungemaal*} ..j nirak 

Magy ar. 

Arkos 

Artåny 

Dansk 

Ark 

Orne 

Birk 

den tidlige Papirfabrication ; eller muligt Ligheden med Kanten af 

en los Rulle. 

'*) Der er ingen Grund til at antage, at der er nogen Forbin¬ 

delse imellem det Danske Ord „Birkeret“ og det Svenske Bjår¬ 

ti oa-Rat t Clsl. Bjarkeyar-Rettr). Det er nemlig temmelig vist ifdlge 

Hadorphius, at den gamle Svenske Lovbog, som kaldes Bjdrkoa- 

Ratt, bar sit Navn af en By ved Melaren, kaldet Bjårko (Bjarkey 
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Deszka sammenlignes naturligere med 

Disk end medTisch: Deszka betyder Bret. 

Etcf Spise, og Etek, Spise, kan vist 

sammenlignes med det Danske æde, da dette 

Verbum paa Islandsk lyder: eta. 

El et ni., fodre, kan og sammenlignes med 

det næstforegaaende; Verbum. Et etui er 

Uiphil af emn, at spise. 

Faj svarer ganske til det Danske Fag, 

Fejer, hvid, og fager (Isi. fagr) er aa- 

benbart beslægtet. 

Farhas, en Ulv, horer vel egentlig ikke: 

herhen, da Ordet TVarg, hvormed det skal 

skal sammenlignes, er Svensk og ikke Dansk : 

men Ordet er meget gammelt i Norden og 

hedder paa Islandsk Vargi\ og optages hej¬ 

som en Prove af den betydelige Mængde 

af ældgamle Nordiske Ord, der forefindes 

i Uugersk, hvilke jeg dog her har udeladt, 

som mindre interessante for den Danske 
Læser. 

Futni betyder at lobe, Futo^ lobende, 

Fatas, Lob, Flugt, Futomtatni, at lade lbbe, 

Fal amo das. Lob, Futarozni at lobe frem 

og tilbage &3e. fcc. Roden til disse og flere 

Ord kan sammenlignes med det Isl. Fotr, 

Dansk Fod, Engl. Foot, hvilke alle staae 

den Magyariske Form nærmere end det 

Tydske Fusz.• 

Magyar. Dansk 

[Deszka Disk 

Etel 
ci bua 

Æde 
comeik rc 

Etetni Æde 

Faj Fag 

i- ejer Fager 

Farkas. Warg. S v. 

Fut ni 
currerc 

Fo<l 
pee 

% - • • 

ti. e. Birkc-O), hvor denne Lov forst var gjældende, og som i for¬ 

lige Tider skal have været en betydelig Handels-Stad, skjondt 

der i Hadorphii Tider ikke var mere tilbage deraf end fire Bunder- 

gaarde. ldvrigt udleder Hadorphius Navnet Bjårko af Bjark, som 

han siger betyder Handel (?J; men denne Etymologie er nærvæ¬ 

rende Sag uvedkommende. 

2 
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Ildiz viser sig ved sin store Mængde 

Afleds-Ord 'som mere primitivt i Ungersk 

end Haas i Tydsk, hvormed altsaa vel kan 
sammenlignes det Danske Huns, Isl. Hus. 

Ilab er paa Ungersk Bolge, hvilket 

vel turde sammenlignes med det Danske 
Ilav, Islandsk Haf, saameget mere, siden 

et Skib hedder paa Ungersk Ha-jo quasi 

IIab-jo faf IIab Bolge og jo godt) nemlig 

noget, der er godt i Bolger. 
Had med en stor Mængde Afledsord, 

betyder paa Ungersk: Krig: et ganske lig¬ 

nende Ord findes ikke i Tydsk (Isl. Hatr. 

Engl. Hatej. 
Haldi, Dod, tor vel sammenlignes med 

den Nordiske Dbdsgudinde Ilel, hvoraf: at 

s laae ihjel. . 
Ilaragos vred, vredladende, som kom¬ 

mer af Ilarag, Vrede, kan vist sammenlignes 

med arrig.j 
Den Danske Præposition Ilos staaer 

enkelt i dette Sprog; den findes ikke ils¬ 

landsk, ei heller i Tydsk: man finder intet 

beslægtet med den nærmere end i det Ma- 

gyariske; der betyder hoz til, men ogsaa 
ofte hos, f. Ex. jaratos hoz-zdink, han kom¬ 

mer ofte hos os, Isten hoz-zdd, Gud hos 
Dig i. e. Gud være med Dig. 

Rask har allerede sammenlignet det 

Lappiske Getta, Haand, med det Danske 

Keite: men med fuldt saa megen Ret kan 

det Ungerske Kéz sammenlignes dermed.. 

Kukas, en Hane, bor vist nærmest sam- 

Magyar. 

II ab 
lluctus 

Had 
bellum 

Halal 
mors 

Haragos 

Hoz 

Kéz 
manus 

Dansk 

IIuus 

Hav 
oceauug 

Had 
o.l i u in 

Hel 
mortis Don 

Arrig 

Hos 

Keite 
inauua si- 

nistra. 
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menlignes med Fr. Coq3 Eng. Cock; men 
Kok er ogsaa det Jydske Ord for en Hane* 

Kaarde er et eiendommeligt Dansk 
Ord, som ikke findes i islandsk, ei heller i 

Tydsk, eller andre Nabosprog; derimod 

findes et lignende i nogle af de sydlige 

Slavoniske Sprog. 1 Syvs omarbeidede 

Oversættelse af Krakumal, som læses i Ny¬ 

rups „Udvalg af? Danske Viser66 2den Deel 

(Khavn 1821) Side 203, bruges dette Ord 
ligefrem i Betydningen: Sværd: 3JVi hugged 

med Kaarde.66 *) Det almindelige Ungerske 

Ordkfor Sværd eller Sabel er Kard. 
Cl 

Karnap er et andet ganske ejendomme¬ 

ligt Dansk Ord, som dog ved forste Oie- 

kast strax skjonnes at være af fjern og 

fremmed Oprindelse* Ordet Kar forklare 
Magyarerne selv ved Clior, eller „det 
Sted, hvor Sangere og Musici staae ;66 men 

Nap er det Ungerske Ord for Dag, ogsaa 
for Solen. Disse to Ord umiddelbart sam- 

menfoiede, ganske efter Magyarisk Skik, 

give Betydningen: „det Sted hvor Musik- 

Choret staaer i Dagslyset eller Solen, — 

au plein jour.. .—, 

Kurta cfr. Lat. curtus Dansk kort, 

nærmere end Tydsk kurz.... 

Kiselinke er ogsaa et eiendommeligt 

Dansk Ord., som vel meest forefindes hos 

Holberg, der bruger det i en mindre ædel 

Magyar. 

K ak ns 

Kard 

Karnap 

Kurta 

Kok 
(lydik) 

Ivaardc 

> i 

Karnap 

Kort 

I den Islandske Original hedder det „Hjuggura vér med Jijorvi“ 

Molbek sammenligner Kaarde med Hjor, kanskee foiicdt af denne 

Oversættelse, 
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; Dansk. 

Betydning; dog forefindes det hos andre 
Danske Forfattere, i det mindste i uskyldig 
Betydning, f. Ex. i Nyrup’s oven citerte 
„Udvalgt 2den Deel, Side 144 — J3Med 
deres udvalgte Kisselinke^. Oprindelsen 
til dette Ord er upaatvivleligen det Ungerske 
Kislednyka, som betyder en lille Piffe...... 

Lab er det almindelige Ungerske Ord 
for Fod\ i Dansk bruges Ordet Lab .om j 

Dyrefod., og ifolge Molbek især om Bjor-i 
nens; paa Islandsk bruges Lopp om Fod 
ialmindeliglied men dog i nedsættende 
eller foragtelig Betydning; disse Ords 
Slægskab og fælleds Oprindelse er aaben- 
bar men det er naturligt, at den fremmede 
Benævnelse for Fod fik hos de, fordums, 
stolte Nordboer en nedsat Bemærkelse; de 
kunde ikke tillade, i det mindste i Spr >get, 
selv de mægtige Hunner (see Deguignes, 
II Side 51111 g.) at staae paa lige Fod med 

dem selv. 

Lang betyder Flamme, Lue (Isl. Logi) 
Det Magyariske har to Ord for Lov, Blad, 

som begge kunne sammenlignes med det 
forste af disse, nemlig Lomb og Level ... 

Meliser er et sammensat Ungersk Ord* 

Kislea- 
njka 

Lab 

Lang 

Level) 
Lomb j 

Kiselinkc 

Lab 

Lue 

Lov 

som betyder Mjod, Sv. Mjod: den Islandske 
Form af dette Ord er Mjodr, paa Engelsk 

^hedder det meathe ogsaa metheglin af Wa- 
lisk mezuglin; paa Tydsk Meth; paaSpansk 
aguamiel; paa Fransk hydromcl; paa Ita¬ 
liensk idromele: paa Portugisisk Mdromel: 
paa Gaelisk leann meala d. e. Ilonning-Ol: 
man seer let, at i de Sprog, som i dette 

< 

i 

t 

i 
IV 



Tilfælde staae uden for den Ungerske For¬ 

bindelse, findes der ikke nogen primitiv Be¬ 

tegnelse for Mjcid: og man seer tillige at 

Udledningen for det Islandske, Engelske, 

Danske, Svenske og Tydske Ord bliver 

antageligst og naturligst af Ungersk: men 

der er Ordet sammensat af Méh en Bie og 

ser Ol: altsaa Bie.61; skjont nu i Gaelisk 

Ordet er aldeles forskjelligt, er dog Be¬ 

grebet nærved at være eens (Honningbi)... | Mohser 

Den Ungerske Præposition Metlett lios, 

ved troer jeg bor sammenlignes med Dansk 

mellem, lsl. milli, uagtet denne Præposition 

lader sig analysere i Islaiulsken [mid-li], 
især fordi at der ikke lindes et lignende 

Ord i Tydsk. 

Det Ungerske Adjectiv Mord grusom, 

staaer sikkert i Forbindelse med det Danske 

og Islandske Substantiv Mord.. 

Nev, Navir. Uagtet denne Rod er nie. I 

get udbredt i de Indiske, Slavoniske, Tlira- 
kiske, Germaniske og Scandinaviske Sprog, 

kommer dog dens Ungerske Form den! O o 

Danske nærmere end nogen anden. xév 

Magyar. Dansk 

Mellett 
apud 

Mord 
crudelis 

Nyak, Hals, sammenlignes vel rettestj 

med det Engelske Neck, hvormed det har 
eens Bemærkelse, men staaer dog tillige i 

aabenbar Forbindelse med Dansk Nakke, 

lsl. Hnacki. 
Okor betyder Oæe (lsl. Uxi) og stam-; 

mer vistnok fra en fælles Rod..| 

Osz sammenligner jeg med Host (lsl.! 

Haust) og det med des mere Foje siden j 
man oirsaa finder i Unaersk. 

Nyak 
collum 

Okor 

Mjdd 

Mellem 
i n tor 

Mord 
cædcB 

Navn 

• • 

Osz 

Nakke 
occipnt 

Okc 

Host 



Oszi ido som betyder Host-Tul.. 

Or betyder Vagt, Vaagen, og dermed 
i* 

turde sammenlignes det Danske (Jr (i Ho¬ 

vedet) tillige med dette Ords islandske Rod. 

Under Pampusse bemærker Molbek, 

at Ordet formodentlig kommer af Fransk 

habouche, men dette Ord er frémmed i 

Fransk (der, kanskee af Tyrkisk Oprin¬ 

delse). Oprindelsen til det Danske Ord 
er uomtvisteligen det Ungerske Papucs ... 

Palaczk som udentvivl er en ældre 

Form end det Tydske Flasclie sammenlig¬ 

ner jeg med Flaske.. 

ligeledes 

Paldnk med Planke. 
Repedni betyder at revne lsl. vifna... 

Repedés Rift, Revne. 

Re^enni) ^ j}ijve ])ai)g*e ræddes. 
Rettenni f 
Rozs betyder Rug, Svensk Rag. 

Szdn troer jeg maa sammenlignes med 
det Danske Kane. 

Silkens Historie i Europa synes at 

gjore det troligt at dens Græske Navn 

Magyar. Dansk 

Osz i i do Host-Tid 

• • • • 
Or Or 

vigil ia pcrtur- 
batua 

Papucs Pampusse 

Palaczk Flaske 

Pal ank Planke 

Repedni Revne 

Repedés 

Kezzenni 

Revne 

Rettenni 
Ræddes 

Rosz Rug 

Szan Kane 

er Silkens ældste Navn i denne Verdens- 
Del, og at de (ivrige Europæiske Benæv¬ 

nelser deraf, ere udledte af det Græske Ord: 

men i de nordlige Sprog linde vi et l ij 
t 

dette Ord isteden for det Græske r (SUM; 

Silke; Si/k'): i de sydlige findes dette / 

ikke, ikke heller i Tydsk: (Seule; soie; 

seta; seda). Dette / synes de nordlige Sprog 

at have faaet fra det Magyariske, og rime- 
ligviis er det altsaa Magyarerne, som forsti 
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liave forandret r til 1 i dette Ord: det Un¬ 

gerske Ord er Sely em.. 

Szajha betyder Skjoge (Isl. Skækja): 

det Ungerske Ords Lighed med det Island¬ 

ske synes at berettige til en Sammenligning 

Sogor er det Magyariske Ord for 

Svoger. Det kan vel være at begge staae 
i Forbindelse med det Latinske Socer. 

Szem, Oje? sammenligner jeg med Dansk 

See.. 
Tal som betyder Talerken er et mær¬ 

keligt Ungersk Ord, hvis Forvandlinger man 

endnu kan komme paa Spoei* efter. I Tydsk 

blev Tal til Teller 9 med tilfojet Endestavelse 

og forandret Rodvocal; af Teller blev Di- 

minutivet Tellerchen\ og af det Tydske For¬ 
mindskelsesord det Danske Talerken, hvor¬ 

ved Roden igjen fik sin oprindelige Vooal: 

Det Russiske Tarélka synes ved Bog¬ 
stav-Omsætning atvære dannet af det Danske, 

Ur sammenligner jeg med Herre. 

Adverbet Ud (Isl. Uf) sammenligner 
jeg med det Ungerske Substantiv Ut en Vej: 

jævnfor Ital via* som baade betyder Subst♦ 
Vej, og Ådv. væk, bort. 

Vdlogatni at ud&oge, u dvælge Sammenlig¬ 

ner jeg med Vælge (Isl. Velja) : det Ungerske 

Verb. udledes af et andet Verb. Vdhii at adskille 
% 

Veszni at forgaa, forraadne, kan sam¬ 
menlignes med Visne (Isl Visnet). 

Vékony tynd, spinkel, zart, sammenl. 

med Veg (Isl. Velin') Eng. TVeak.... 

Magyar. 

Selyero 

Szajha 

Sogor 

Szem 

oculns 

Tal* 

Ur 

Ut 

via 

Va loga tn I 

Valni 

Veszni 

Dansk 

Silke 

Skjoge 

Svoger 

■i 

See 

videre 

Tallerken 

Herre 

Ut: ut 

foras. 

| Vælge 

Visne 

Vékony Veg 
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1 Mngyar. j Dans’: 

Men man finder i det Danke, ikke blot 

Ord — ikke blot Lyd — som ere laante af 

Ungersk, men ogsaaForestillingsmaader el¬ 
ler Begreber: Betegnelsen Bedste Fader 

og Bedste Moder er ejendommelig for Dansk, 

og findes ikke i noget somhelst-Nahqsprog 

ej heller i Islandsk, eller Fransk eller En 

gelsk, eller i de andre vestlige Europæiske 

Sprog. Paa Ungersk hedder Bedste Fa¬ 

der Jobatya, og Beste Moder Job any a, 

hvilket betyder Bedre Fader og bedre Mo¬ 

der af Jobb bedre, og atya, Fader; anya 

Moder. 

Jobatya 

Jobanya 

Hedste 

Fader 

Bedste 

Moder 

Jeg skal slutte med en tvivlsom Sammenligning hvor¬ 

til der dog, som jeg haaber, vil findes at være fuldkommen 
Anledning. Hvad der gjor Sammenligningen usikker, er at 

det Danske Ord synes at kunne tilfredsstillende udledes af 
Nordiske Kilder, lige op til dets forste Elementer. 

Samvittighed bolde vist de Fleste sig overbeviste 

om, maa, ligesom det Svenske Sammete, udledes af Isl. 
# 

Samvitska, hvilket Islandske Ord synes at være dannet 
efter det Latinske conscientia, ligesom dette igjen er dan¬ 

net efter det Græske 'Swtifow. her synes den Islandske 

Præposition Sam, som i saa mange andre Ord, aldeles at 

svare til det Latinske con, og vitska til scientia: og det er 

vist at Etyraologer ofte tage til Takke med mindre tilfreds¬ 

stillende Afledninger end denne. Dog, dersom man betrag¬ 

ter den ret samvittighedsfuldt, vil man finde at Ordets væ¬ 

sentlige Del, saavel i det Oldnordiske, som i de to deraf 

udsprungne moderne Sprog (Dansk og Svensk) har, i denne 
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Sammensætning en usædvanlig og tvungen Betydning; thi 

enhver Dansk Mand veed at —vittighed i Ordet Samvit¬ 

tighed, ikke er nogen Vittighed, men Viden; —wete i Sam- 

wete er heller ikke TV etc; og —vitska i Samvitska, heller 

ikke Vitsha; thi Vitska betyder sædvanligvis ikke scientia 

men sapientia ). Anvendelsen af Præpositionen Sam- er 

her ikke heller aldeles den sædvanlige. Allerede dette 
1 _ 

kunde vække Mistanke om at nogen popularisende For¬ 
drejelse her havde fundet Sted, omtrent som Menigmand i 

England siger needcessity for necessitg, og nogle i Kjii- 
benhavn, sige Sorgenfryd, for Sorgenfrey: thi Menigmand 

vil hellere have en tvungen Derivation fra det Bekjendte, 

end en naturlig fra det Fremmede eller Ubekjendte, en Om¬ 
stændighed, som Etymologen idelig b6r have for Ojne. Hvo 

kan f. Ex. nu med Vished afgjore, om det Engelske Sheriff 

hor udledes af Sp. Xerife, som upaatvivlelig kommer af 

Arab. adellig, ædel, eller af Angelsax. Scir-gerefa. 

Li gessa vist som det er at Samvittigheden er dennoj- 

agtigste og skarpeste af alle Regmestere, ligesaa vist er 

det at Sziimvetcs paa Ungersk betyder Regning. Sz. i det 

Magyariske svarer aldeles til det Nordiske skarpe s, hvor¬ 

imod det enkelte Ungerske s har en forskjellig og aaiulende 

Lyd: Saaledes er der ingen anden Lydforskjel imellem det 

*) Det være langt fra mig at ville benægte, at vittig, tilfældig¬ 
vis kan bruges som et Prædicat for Samvittigheden: jeg bar selv 
kjendt to eller tre Personer med vittige Samvittigheder: men at dette 
Prædicat skulde tilhore Samvittigheden i deus meest normale Til¬ 
stand benægter jeg; og ptfastaa^r tvertimod: at af alle Aandens Ev¬ 
ner og Yttrings-Maader er netop Samvittigheden den mindst vittige. 

Man kan bedst ovetyde sig om dette ved et Tanke-Experiment: man 
forestille sig, at en Magyar eller Engelskmand eller en anden Frem¬ 
med skulde sige: ”Den Danske Samvittighed er meget vittig:” vilde 
man ikke finde et saadant Udtryk yderst upassende, ja muligt eens- 
hetydende med Jesuitisk? Vittigheden passer til Samvittigheden 
omtrent som lucus til lucere. 
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Ungerske Szdmvetés og det Svenske Samwete end Slut¬ 
nings s’et som liyppigt danner Endelser i Ungersk. Ordet 
Szdmvetés tilhorer Ungersken aldeles, og udledes i dette 
Sprog af Szdtm, Tal, hvilket har en stor Mængde Afleds- 
ord: f. Ex. Szdmldld, Tæller; Szdmolni, at aflægge Reg¬ 
ning; Szamtarto, Regnskabsforer; Szamveto, Regner, og 
mange flere. 

Mange, veed jeg vilde finde det utaaleleligt at maatte 
nojes med en Hunnisk Samvittighed! ja muligt Attilas Sam¬ 
vittighed, — som oprindeligt kun var en Regnemesterinde. 
Jeg er dog temmelig sikker qaa at Ingen vil paatage sig 
at bevise Tilstedeværelsen af Samméte, Samvittghed eller 
Samvitska paa noget Sted i Europa, for Hunnernes Ind¬ 
fald: tillige troer jeg at De som overskue den betydelige 
Mængde af ældgamle Nordiske Ord, der forefindes i Un¬ 
gersk, som jeg har samlet, og som jeg, med Guds Hjelp, 
siden agter at udgive, vil finde denne Derivation mere an¬ 
tagelig end de nu muligt kunne finde den. Jeg skal imid¬ 
lertid ikke paatage mig at afgjore hvad der er det Rette i 
denne dunkle Sag: men jeg vil overlade til de meest klar- 
seende og samvittighedsfulde blandt Nordens Philologer 
at bestemme, hvad enten de ville for Fremtiden bruge den 
vittige Scandinaviske Samvittighed, eller den regnende 
Hunniske: og jeg opstiller altsaa blot problematisk Sam¬ 
menligningen * *2 Magyar. Svensk. 

Szamvetés | Samvete 
ratio conscientia 

* 

*) Man betænke at det kan, ifdlge en stor Mængde Exenipler, 
opstilles som en Naturlov: at Ord, paa deres Vandring med Culfur- 
strdmmen Ira Osten mod Vesten, erholde en mere intellectuel, mo¬ 
ralsk eller metaphysisk Betydning, jo vestligere de komme. Philo- 
logerne vide at animus udledes af clvepos (see Facciolati under anU 
må), og man vil dog vel tilstaa atBegrebsforbindelscn mellem Vind 
og Sjæl er fjernere, end mellem Samvittighed og Hegning. Ved 
samme Lejlighed falder det mig ind at Vind hedder paa Ungersk 
Szél; og at udlede deraf Tydsk Seele; Holl. Ziel; Dansk Sjæl; 
Svensk Sjal; Angels. Savel; Engelsk Soul; Islandsk Sål; kan ikke 
ansee^ for ganske urimeligt af dem, som vide at det Latinske ani¬ 
mus kommer af det Græske ocvs/uer, og erindre de forskjellige Betyd¬ 
ninger af det Hebraiske Ruach. 
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